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Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2021 

Godtgjørelse til tillitsvalgte 

 

Forslag 2021: 

 
Fraværsgodtgjørelse for medlemsvalgte tillitsvalgte: 

Digitale møter inntil 2 timer                                                                         kr           600,- 

Digitale møter 2-4 timer                       kr      1 250,- 

Digitale møter over 4 timer                                kr  2 500,- 

Fysiske møter inntil 6 timer inkl. reisetid                                                     kr         1 250,- 

Fysiske møter over 6 timer inkl. reisetid                                                     kr         2 500,- 
 
Fraværsgodtgjørelser på grunn av fysiske eller digitale møter gis når det foreligger innkalling 
og/eller møteplikt på grunn av verv eller oppgaver til møtet.  

 

Fastgodtgjørelse til styret: 

Styreleder       kr       450 000,- 

Nestleder       kr 92 000,- 

Styremedlemmer      kr 62 500,- 

Fastgodtgjørelsen skal dekke eventuelle utgifter i forbindelse med telefoni/bredbånd. 
Styreleder har fri mobiltelefon i tillegg. Styreleder har ikke fraværsgodtgjørelse, mens de 
andre i styret har fraværsgodtgjørelse i tillegg til fastgodtgjørelse. 

 
1. vara til styret, medlemsvalgt    kr 22 900,- 

1. vara til styret, ansattvalgt     kr 22 900,- 

Årsmøtets møteleder      kr 17 000,- 

(inklusiv godtgjørelse til telefoni/bredbånd) 

Årsmøtets varamøteleder     kr   3 000,- 

 

Fastgodtgjørelse til kontrollkomiteen 

Leder        kr 24 000,- 

Medlemmer       kr 18 000,- 

 

Leder i Geno-utvalg      kr   3 000,- 
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Kilometergodtgjørelse og andre godtgjørelser 

Ved reiser for Geno SA forutsettes det benyttet den reisemåte som er rimeligst for 

organisasjonen, reisetid tatt i betraktning.  

 

Kilometergodtgjørelse for bruk av egen bil etter Statens regulativ.  

 

Kostgodtgjørelse utbetales etter kvittering.  

Krav for utbetaling: maksimalt beløp kr.250 per dag, minimum reisetid èn vei 5 timer.  

Godtgjørelse til pass av barn under 10 år 

Tillitsvalgte som har ansvar for barn under 10 år, får dekket dokumenterte utgifter til 

barnevakt etter regning.  

 

Godtgjørelse gis med en timesats på kr.180, oppad begrenset til sats for fraværsgodtgjørelse 

over 6 timer. I tillegg dekkes dokumenterte reiseutgifter til barnevakt.  

Med dokumenterte utgifter menes at regning fra barnepasser må framlegges. 

Gjelder alle medlemsvalgte tillitsvalgte.  

Utbetaling av reiseregninger 

Reiseregning skal sendes inn så fort som mulig og senest 3 måneder etter at møtet er 

avholdt. Reiseregninger som mottas etter fristen, vil ikke bli utbetalt med 

fraværsgodtgjørelse. Direkte utgifter knyttet til reisen blir refundert. 

 

Alle innstillinger gjelder fra 1.mai 2021.  

 

Alle innstillinger fra valgkomiteen er enstemmige. 

 

Digitalt signert, februar 2021 

 

                                                                                                                                             

_______________________ ______________________ 

Bjørg Irene Alseth (leder) Sigrun Bakken Lerhol (nestleder) 

 

         

                                  

_______________________        _____________________          ______________________ 

Morten Mortensen                                Peder Jenssen                           Norolf Sæle 
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